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Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2020, às 15 horas e 30 minutos, em sala virtual, 3 

reuniu-se em sessão ordinária o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Administração 4 

Pública (PPGAP), designado pela portaria N° 087 de 06 de maio de 2020, com a finalidade de 5 

deliberar sobre as seguintes pautas: 1) Aprovação da ata 018, 2) Aprovação "ad-referendum" 6 

banca de defesa de projetos, 3) Deliberação sobre os recursos do resultado da seleção de alunos 7 

edital nº 032 de 18 de setembro de 2020. Estavam presentes os seguintes conselheiros: 8 

Professores (as): Kelmara Mendes Vieira (coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 9 

Administração Pública), Luciana Flores Battistella (coordenadora substituta do Programa de 10 

Pós-Graduação em Administração Pública) Luís Carlos Zucatto (líder da linha de pesquisa 11 

Gestão de Instituições Públicas, Governança e Sociedade), Kalinca Léia Becker (líder da linha 12 

de pesquisa Economia, Políticas e Finanças Públicas), Gabrielle Fagundes Postiglioni 13 

(representante discente) e Carlos Piovesan (Administrador, secretariando essa reunião). 14 

Professora Kelmara cumprimenta e agradece a presença de todos. Na sequência solicitou a 15 

seguinte inserção de pauta na reunião: solicitação de declaração de incompatibilidade do 16 

acadêmico Rodrigo Uszacki de Freitas, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros, 17 

pauta nº 4. Em relação a pauta nº 1, aprovação da ata 018, é colocada em votação e aprovada 18 

por unanimidade. Após foi relatado e posto em votação a pauta nº 2, aprovação "ad-referendum" 19 

banca de defesa de projetos dos discentes: Aline Aparecida Zügue e Géderson Donaduzzi. A 20 

banca de defesa de dissertação da acadêmica Aline Aparecida Zügue foi composta pelos 21 

seguintes docentes: Luciana Flores Battistella (presidente da banca), Márcia Zampieri Grohmann 22 

(membro) e Matheus Frohlich Marquetto (membro) e Breno Augusto Diniz Pereira (suplente). A 23 

banca de defesa de dissertação do acadêmico Géderson Donaduzzi será composta pelos 24 

seguintes docentes: Kalinca Léia Becker (presidente da banca), Nelson Guilherme Machado 25 

Pinto (membro) e Reisoli Bender Filho (membro). Ambas as bancas foram aprovadas por 26 

unanimidade pelo colegiado. Após Professora Kelmara solicita alteração na ordem de discussão 27 

das pautas sendo que a pauta nº 4 será avaliada na sequência, tal solicitação é aprovada pelos 28 

membros do colegiado. Dessa forma é posto em apreciação a solicitação de declaração de 29 

incompatibilidade do acadêmico Rodrigo Uszacki de Freitas, sendo que os membros do 30 

colegiado decidiram que não possuíam as informações necessárias para subsidiar a decisão de 31 
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manifestar a incompatibilidade do exercício das atividades do cargo com as atividades do 32 

PPGAP, no entanto o colegiado concordou em fornecer declaração onde conste todas atividades 33 

que o acadêmico irá realizar nesse segundo semestre de 2020. Em relação a pauta nº 3, 34 

deliberação sobre os recursos do resultado da seleção de alunos edital nº 032 de 18 de setembro 35 

de 2020, a coordenadora relatou que foram recebidos dois recursos, os quais foram 36 

encaminhados aos líderes de linha da comissão de seleção para que pudessem tomar 37 

conhecimento e relatar os recursos nesta reunião. Também informou que os documentos 38 

enviados pelos impetrantes dos recursos no momento da inscrição foram enviados previamente 39 

aos membros do colegiado para análise prévia. Em seguida passou a palavra para a professora 40 

Kalinca Léia Becker para o relato do recurso do candidato Deivis Térris da Rosa, inscrição 41 

número 6363, na linha de Economia, Políticas e Finanças Públicas. Após a discussão e análise 42 

do recurso o colegiado decidiu por unanimidade que o candidato permanece com a nota final de 43 

5,87 (cinco vírgula oitenta e sete pontos), sendo reprovado no processo seletivo para ingresso 44 

no Programa de Pós-Graduação em Administração Pública (edital 032/2020). Em seguida, 45 

adotando o mesmo procedimento a coordenadora passou a palavra para o professor Luis Carlos 46 

Zucatto para relato do recurso impetrado pelo candidato Denílson Soares dos Santos, inscrição 47 

número 6418, na linha de Gestão de Instituições Públicas, Governança e Sociedade. Após a 48 

discussão e análise do recurso o colegiado decidiu por unanimidade que o candidato Denílson 49 

Soares Santos permanece com a nota final de 3,02 (três vírgula zero dois pontos), sendo 50 

reprovado no processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Administração 51 

Pública (edital 032/2020). Em seguida a coordenadora esclareceu que em cumprimento a 52 

informação enviada por e-mail pela PRPGP de que “os recursos não são públicos e não deve 53 

ser dado conhecimento a terceiros”, o teor do recurso e sua análise não serão anexados a ata 54 

do colegiado, sendo inseridos em processo administrativo no PEN e encaminhados por e-mail 55 

ao candidato conforme recomendação da PRPGP. Na sequência Professora Kelmara agradece 56 

a presença de todos e encerra a reunião. 57 
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